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Nieuwe voorzitter Wijkoverleg Blerick.
 
Op de jongsleden gehouden bestuursvergadering is Hans Huijs 
gekozen tot voorzitter.
Hij is tevens mede-initiatiefnemer van het DrieDorpenOverleg.
Dit is een samenwerkingsverband Dorpsraad Hout-Blerick, 
Boekender Belang en Wijkoverleg Blerick bij voorkomende grote 
projecten. De vroegere voorzitter Twan Jonkers blijft aan als 
vice-voorzitter van het Wijkoverleg.
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Extra rijbaan A73.    - Naar aanleiding artikel 3 -6-2020.
 
Als DrieDorpenOverleg hebben wij aan tafel gezeten met enkele personen van Rijkswaterstaat. Hier werd 
tekst en uitleg geven over de derde rijbaan A73 met een lengte van 2 kilometer die oostelijk ligt vanaf 
afslag Maasbree en in noordelijke richting tot knooppunt Zaarderheiken gaat lopen. Omdat er al eerder 
overleg was geweest tijdens een bewonersavond met mensen uit de directe omgeving was nu het voors-
tel om via een geluidsimulator te luisteren naar het verschil van het geluid nu en straks na aanleg extra 
rijstrook.
Deze heeft inmiddels plaatsgevonden en diverse mensen hebben hier gebruik van gemaakt. Er werd wel 
met name van bewoners uit de Vossener bezorgdheid uitgesproken over de aldaar liggende geluidsscher-
men. De huizen liggen dichter tegen deze glazenwanden aan en die ook nog eens minder absorberend 
zijn dan de betonwanden langs de Klingerberg. Voorstel van de bezoekers is dan ook deze te vervangen 
door hogere geluidsschermen van beton.
Ook waren er enkele bewoners uit Boekend die geen echte bescherming hebben tegen de geluidsover-
last. Extra geluidsschermen komen er niet maar er kan misschien wel wat aan de isolatie huizen gedaan 
worden. Het DrieDorpenOverleg blijft betrokken bij verdere plannen Rijkswaterstaat en uitwerking van de 
extra rijbaan.

Namens DrieDorpenOverleg - Hans Huijs Blerick.

Uitnodiging mooie wandeling DrieDorpenOverleg met bezoek aan Brookergarden.
 
Het DrieDorpenOverleg Blerick wil sportieve wandelaars uitnodigen voor een prachtige wandeling 
langs de uiterwaarden van de Maas in Blerick en Hout-Blerick.
Na afloop is er een gezellig samenzijn in de mooie tuin van Brookergarden.
Daar worden alle deelnemers getrakteerd op een kopje koffie met vlaai. Tevens kan dan de grote 
tuin bezocht worden. De wandeling is bedoeld om de mensen op een sportieve wijze onderling in 
contact met elkaar te brengen. Wel op gepaste afstand en met in achtneming van verdere corona-
maatregelingen. En denk aan degelijke wandelschoenen.
 
De wandeling start zaterdag 15 augustus om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats bij 
restaurant de Elze aan de Baarlosestraat 324 in Hout-Blerick.
Alleen van te voren aanmelden.

Dit kan bij Hans Huijs, jwhhuijs@ziggo.nl, tel. 0617168230.
Opgave verplicht tot deelname.
 
Met sportieve groet
 
Namens DrieDorpenOverleg
Hans Huijs/ Pieter Vercoulen.

Mooie bijdrage van het Wijkoverleg Blerick aan 
het Buitenbad Groot Venlo.
 
Op de foto het aanbrengen van de nieuwe 
geluidsinstallatie op het Vitaliteitspark van Buitenbad 
Groot Venlo op de Drie Decembersingel in Blerick. 
Dankzij een royale bijdrage van Wijkoverleg Blerick is 
dit mogelijk gebleken. De oude installatie ligt inmiddels 
op de stortplaats. Het park wordt, nu we helaas een 
droogzwemseizoen hebben, gebruikt door diverse 
organisaties waaronder Venlo.Fit Ook is er Bootcamp en 
worden discoavonden georganiseerd.


